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CO-ORGANISERS: 

ي السابع للتعليم العالي ومؤتمر
 كل ثالث سنوات  الذي يعقدو  2021للعام  روفوروم األسبوع األفريق 

 

 روفوروم االجتماع السنوي السادس عشر لل
 

ح المقدم لهذا اإلجتماع  المقت 
 

        
 ( الذيRUFORUMمنتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعة )إن  الخلفية 

لوقت لجامعات العشر األعضاء في ذلك اا مدراءمن قبل  2004تم إنشاؤه في عام 

 129وغندا وزيمبابوي هو اليوم اتحاد يضم يفي كينيا ومالوي وموزمبيق و

معات جا" رؤيته في تتبلوردولة تغطي القارة األفريقية.  38جامعة أفريقية في 
تغذية لنابضة بالحياة وتحويلية لتحفيز التنمية الزراعية المستدامة والشاملة 

اء قدرة ". تتمتع الشبكة بالعديد من الميزات الفريدة لبنوخلق الرخاء ألفريقيا

( 1: وهياالبتكار في إفريقيا وإشراك الجامعات في عملية التنمية وممارساتها 

اسة العامة ( تستمد أجندتها إلى حد كبير من أطر السي2ارقة ؛ يملكها ويديرها األف

جل ديدة من أوالشراكة الج 2063للقارة وخاصة جدول أعمال االتحاد األفريقي 

 ( والبرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقياNEPADالتنمية األفريقية )

(CAADP واستراتيجية االتحاد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا ، )ر واالبتكا

،  2025-2016استراتيجية التعليم القارية ألفريقيا ( STISA 2024) ألفريقيا

جية الوطنية البلدان اإلقليمية وأوراق اإلستراتي برامج اإلنتاجية الزراعية متعددو

تخطيط للدول األعضاء والحكومات  والمراجعة المستمرة لالتجاهات العالمية وال

( يسمح 3 إفريقيا القدرة المطلوبة للتنافسية العالمية ؛البصري لضمان أن تمتلك 

بالعمل المشترك من قبل الجامعات األعضاء وأصحاب المصلحة في قطاعي 

 التعليم العالي والزراعة.

من طابعها الخاص والذي أ( يسمح بملكية أنشطة الشبكة  روفورمتنبع حيوية 

د األولويات من المستوى وتوجيهها من قبل الجامعات األعضاء  ب( يسمح بتحدي

الوطني إلبالغ التوجهات اإلقليمية  ج( يضمن التشاور الواسع واإلجماع حول 

األنشطة على المستوى اإلقليمي من خالل األعضاء د( يعزز تقاسم الموارد  بدالً 

من المنافسة  عبر الشبكة لبناء القدرات في مجال الزراعة والعلوم والتكنولوجيا 

للجامعات  (AGM(. يوفر االجتماع السنوي العام )ST&Iسع )واالبتكار األو

للمشاركة والتعلم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في  روفوروماألعضاء في 

التعليم العالي والتنمية الزراعية الذين تتم دعوتهم عادة للحضور كمراقبين أو 

انطالق شركاء. منذ ذلك الحين ، كان اجتماع الجمعية العمومية بمثابة نقطة 

لالستفادة من الموارد وعزز شراكات متبادلة المنفعة بين الجامعات داخل وخارج 
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على الرغم من أن هناك عددًا من األنشطة المرتبطة بالجمعية العامة الشبكة. 

العادية ، إال أن اجتماع الجمعية العمومية الفعلي هو اجتماع ليوم واحد يتم تنظيمه 

 2021ديسمبر  10يًا وعبر اإلنترنت في فعلا العام كاجتماع عمل والذي سيعقد هذ

 بنين.جمهورية ، قصر الكونغرس بمدينة كوتونوفي 
 عمل روفورومالغرض من اجتماع 

 وأهدافه
 :السادس عشر بما يلي عمل روفوروم يجب أن يقوم اجتماع

عقد نلذي االجمعية العمومية السادس عشر ، ا. مراجعة واعتماد محضر اجتماع 1

 2020نوفمبر  20فعليًا في 

ونيو ي - 2020يوليو  نشطة للفترة مناألباستالم واعتماد التقارير الخاصة . 2

 ؛ 2022يونيو  - 2021يوليو  للفترة منوخطة العمل ومقترح الميزانية  2021

 والموافقة عليه 2020/2021الخارجي  مراجع. دراسة تقرير ال3

 2021/20212المالية . تعيين المراجع الخارجي للسنة 4

ن عشر تلقي آخر المستجدات بشأن االستعدادات لالجتماع العام السنوي الثام .5

 الذي ستستضيفه زمبابوي و  روفوروملل

ن . النظر في طلبات العضوية من الجامعات التي ترغب في أن تكون جزًءا م6

  روفوومشبكة 
اما البروفيسور جورج كانيسيعقد اجتماع العمل برئاسة رئيس مجلس اإلدارة ،  الطريقةالنهج و 

ته. يتم جامعة ليلونغوي للزراعة والموارد الطبيعية المنتهية واليمدير فيري ، 

لوطنية اتنظيم الحدث بالتعاون مع جامعة أبومي كاالفي وجامعة باراكو والجامعة 

اإلجراءات المنصوص عليها في . سيتبع االجتماع روفورومللزراعة وشبكة 

جدول ولكنه سيناقش أيًضا قضايا أخرى على النحو المبين في ال روفورومدستور 

 أدناه
ي اإلجتماع

في قصر الكونغرس ،  2021ديسمبر  10سيعقد اجتماع األعمال يوم الجمعة  المكان والمشاركون ف 

ال جتماع األعممشارك ا 400كوتونو ، بنين. من المتوقع أن يحضر ما يقرب من 

لعمداء ا/  والوكالء/ الرؤساء / العمداء  اتالجامع مدراءجسديًا وفعليًا وسيضم 

 .لهذه الفعالية المدعووناآلخرون من الجامعات األعضاء وأصحاب المصلحة 
 (RUFORUMمنتدى الجامعات اإلقليمية لبناء القدرات في الزراعة ) الجهة المنظمة والعنوان

 وغندايكمباال ،  - Wandegeya 16811صندوق بريد 

 )المكتب( 300-713-417-256 +  تلفون:

 secretariat@ruforum.orgاالتصال البريد اإللكتروني: 
 

 
 

م2021ديسمبر  10مسودة برنامج إجتماع عمل روفوروم السنوي السابع عشر والذي سيقام في   

 (AGM)  لألعمالالسنوي  روفورومالجلسة األول: اجتماع

 المكان: مركز مؤتمرات كوتونو ، بني   
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ي ، رئيس مجلس إدارة الموارد و للزراعة  ليلونغوي رئيس منتهية واليته ، جامعة وهو و  روفوروم رئيس الجلسة: أ. جورج كانياما فت 

 (LUANAR)  الطبيعية

ي  و مقررو الجلسة: السيد وسوا موىس ، الدكتور سيمفوريان أغبهونغبا   الدكتور إريك أغويي

: الجلسة اإلفتتاحية  0940-0830 الفقرة األولي

 كلمة ترحيب من البروفيسور أفليسي فيليسيان ، رئيس جامعة أبومي كاالفي .1

 روفوروممالحظات البروفيسور أديباال إكوامو ، السكرتير التنفيذي ،  .2

 الدكتور ييميمالحظات المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في إفريقيا  .3

 أكينباميجو

يا ، مساعد المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ألفريق سيلقيهاكلمة رئيسية  .4

ً بقرارات قمة األمم المتحدة لنظم  البروفيسور أبيبي هايلي غابرييل: المضي قدما

 األغذية في إفريقيا

 ذائي ،جوزفين جوزيف الغو يانجا ، وزيرة الزراعة واألمن الغ سعادمالحظات ا .5

 جمهورية جنوب السودان

زراعة السيد غاستون كوسي دوسوهوي ، وزير ال يقدمهاكلمة االفتتاح الرسمية التي  .6

 والثروة الحيوانية والصيد البحري ، جمهورية بنين.

 

احة  1010-0940 است 

 1050-1010 الفقرة الثانية 

ين واالعتذار .1  سجل األعضاء الحاض 

 إقرار جدول األعمال .2

 من الرئيساتصال  .3

 محضر وإجراءات االجتماع العام السنوي السادس عشر .4

 

ي قصت  
 1100-1050 وثائق 

 1100-1340 (AGMالسنوي لألعمال ) RUFORUMالجزء الثالث: اجتماع 

لمدير انائب  ، فلونس ناكايوا  .دروفوروم  تقديم التقرير السنوي من قبل سكرتارية .1

 التنفيذي لسكرتارية روفوروم للتخطيط واستقطاب الدعم واإلدارة.

: السيدة جوديث 2021/2022ومقترح ميزانية  2020/2021عرض التقرير المالي  .2

 وفورمر   ناكيوبي ، مدير الشؤون المالية ، سكرتارية

 السكرتاريةمناقشة تقارير  .3

 PKFتقرير المراجع الخارجي ( .4

 التدقيق الخارجيمناقشة تقرير  .5

 2021/2022تعيين مراجع خارجي  .6

قده عالمزمع روفوروم تحديثات حول التحضير لالجتماع العام السنوي الثامن عشر لل .7

 في زيمبابوي 2022ديسمبر  14إلى  10في الفترة من 

 األعمال من المجلس: القبول الرسمي للجامعات األعضاء الجدد .8

 (TBC) :بيان ممثل شريك التنمية .9

 نولوجياجامعة ماالوي للعلوم والتك مديرماالتا ، درس التصويت لشكر: البروفيسور ا .10

 الجديد روفورومالمالحظات الختامية لرئيس مجلس إدارة  .11
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